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 ٌتٓ اٌحم١متٟ االز٘بثٟ ٚاٌدعبء_ اٌمسآ ٚلساءح_ اٌظال سٜٛ ٌٗ ١ٌٚ 

 اشتتالء ٠زسوته اٌحم١متٟ االز٘تبثٟ ِعسيزتٗ ِتٓ رتزّىٓ ٌٚتٓ..  رتساٖ
 االز٘تبثٟ طتببجٙب وتبْ اٞ اٌتدِبء عٍتٝ ٠زغترٜ اٌحم١مٟ االز٘بثٟ

 - جسائّتٗ عٍتٝ ٌٍزغط١تخ ٌىستجُٙ اٌجّٙتٛز ختدا  ٠حبٚي اٌحم١مٟ
ٌّتتٓ ٠س٠تتد اْ ٠عتتس  اٌحتتك ال الطتتحبة اٌٙتتٜٛ  اااضتتج جتتداِتتس ٚاأل

 ٚاٌسجت ٘ؤالء يببرزُ٘ (ثً ُ٘ أضً)يببرز أْ رىْٛ  ٚاٌشٙٛاد!!
  ت!!يمظ أٔذ سزحبس   ٚخر ِعٍِٛبره ِّٓ رثك ي١ٗ ِٓ اٌفضالء

أٟ يمظ ابت ٌته اٌي١تس ٚستزعٍُ رروس  - ال رشب٘د٘ب خج١ثخ لٕٛاد

ٌٚتٛ ِفّٙتزم  ٖ ٕ٘تب  ِظتٍحخ٠م١ٕتب ِتم ِستزٕٟ ِتٓ ٚزان  ذٌه
   ص ٚأب خب٠ف ع١ٍهٚسبعزٙب ٠جمٝ اٌٛلذ أزٙٝ خال بن٘زفّٙٗ ٕ٘
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 أزٙتذ - ثبٌّتبء..يسعتْٛ لظتخ أزٙتذ-ثجعٛضتخ..إٌّتسٚ  لظخ أزٙذ

 اليتت-األشتت١بء ثأثستتظ اٌجبطتتً لظتتض رٕزٙتتٟ-ثتتبٌس٠ج..االبتتباة لظتتخ
ٌٚىتتٓ أشتتغً ثى١ف١تتخ ٔظتتسح  اٌجبطتتً ٘تترا ستت١ٕزٟٙ ثى١تتف رٕشتتغً

يبجزٙد ٚال  اٌحك ٔظسح عظ١ّخ ٚل٠ٛخ جدا ثحىّخ ٚذوبء ٚعدَ خّٛي
بٌسابخ وٍٙب ٕ٘بن يبٌٕبس يٟ غفٍخ شد٠دح يأٚلظ ٔفسه رٕبَ ٕ٘ب ي

 !!!ٚابرز أْ رظبة ثبٌعدٜٚ ُِٕٙ ٚإ٠بُ٘

 تعينه أن احذر..  قاتل يسال يساحذر حتيتي فإن ال

 !جدا ريالعس الحساب فتشاركه ولى ةكلمة تؤيده أو
 ٚخب٠ف ع١ٍه ٚ٘زعس  ودٖ ٠م١١١ٕب!!يبطجس أٟ يمظ ابت ٌه اٌي١سرروس 
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   ص ٚأب خب٠ف ع١ٍهٚسبعزٙب ٠جمٝ اٌٛلذ أزٙٝ خال بن٘زفّٙٗ ٕ٘

 

 ملعارضي االنقالبالناصح احملب 
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ٌٚىتتٓ أشتتغً ثى١ف١تتخ ٔظتتسح  اٌجبطتتً ٘تترا ستت١ٕزٟٙ ثى١تتف رٕشتتغً

يبجزٙد ٚال  اٌحك ٔظسح عظ١ّخ ٚل٠ٛخ جدا ثحىّخ ٚذوبء ٚعدَ خّٛي
بٌسابخ وٍٙب ٕ٘بن يبٌٕبس يٟ غفٍخ شد٠دح يأٚلظ ٔفسه رٕبَ ٕ٘ب ي

 !!!ٚابرز أْ رظبة ثبٌعدٜٚ ُِٕٙ ٚإ٠بُ٘

 تعينه أن احذر..  قاتل يسال يساحذر حتيتي فإن ال

 !جدا ريالعس الحساب فتشاركه ولى ةكلمة تؤيده أو
 ٚخب٠ف ع١ٍه ٚ٘زعس  ودٖ ٠م١١١ٕب!!يبطجس أٟ يمظ ابت ٌه اٌي١سرروس 

 الناصح احملب ملؤيدي االنقالب 

 ال االز٘تبثٟعٍتُ أْ إاٌّمزٛي ٘ٛ اٌّتزُٙ يتٟ اٌمزتً ً٘ رظدق أْ 

 اٌشتّ  رحذ شٙسا   ٠مضٟ ال االز٘بثٟ ٠عزظُ ال االز٘بثٟ ٠زظب٘س
 ٌتٓ اٌحم١متٟ االز٘بثٟ ٚاٌدعبء_ اٌمسآ ٚلساءح_ اٌظال سٜٛ ٌٗ ١ٌٚ 

 اشتتالء ٠زسوته اٌحم١متٟ االز٘تبثٟ ِعسيزتٗ ِتٓ رتزّىٓ ٌٚتٓ..  رتساٖ

 االز٘تبثٟ طتببجٙب وتبْ اٞ اٌتدِبء عٍتٝ ٠زغترٜ اٌحم١مٟ االز٘بثٟ
 - جسائّتٗ عٍتٝ ٌٍزغط١تخ ٌىستجُٙ اٌجّٙتٛز ختدا  ٠حبٚي اٌحم١مٟ

ٌّتتٓ ٠س٠تتد اْ ٠عتتس  اٌحتتك ال الطتتحبة اٌٙتتٜٛ  اااضتتج جتتداِتتس ٚاأل
 ٚاٌسجت ٘ؤالء يببرزُ٘ (ثً ُ٘ أضً)يببرز أْ رىْٛ  ٚاٌشٙٛاد!!

  ت!!يمظ أٔذ سزحبس   ٚخر ِعٍِٛبره ِّٓ رثك ي١ٗ ِٓ اٌفضالء
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 الناصح احملب ملؤيدي االنقالب 

 ال االز٘تبثٟعٍتُ أْ إاٌّمزٛي ٘ٛ اٌّتزُٙ يتٟ اٌمزتً ً٘ رظدق أْ 

 اٌشتّ  رحذ شٙسا   ٠مضٟ ال االز٘بثٟ ٠عزظُ ال االز٘بثٟ ٠زظب٘س
 ٌتٓ اٌحم١متٟ االز٘بثٟ ٚاٌدعبء_ اٌمسآ ٚلساءح_ اٌظال سٜٛ ٌٗ ١ٌٚ 

 اشتتالء ٠زسوته اٌحم١متٟ االز٘تبثٟ ِعسيزتٗ ِتٓ رتزّىٓ ٌٚتٓ..  رتساٖ

 االز٘تبثٟ طتببجٙب وتبْ اٞ اٌتدِبء عٍتٝ ٠زغترٜ اٌحم١مٟ االز٘بثٟ
 - جسائّتٗ عٍتٝ ٌٍزغط١تخ ٌىستجُٙ اٌجّٙتٛز ختدا  ٠حبٚي اٌحم١مٟ

ٌّتتٓ ٠س٠تتد اْ ٠عتتس  اٌحتتك ال الطتتحبة اٌٙتتٜٛ  اااضتتج جتتداِتتس ٚاأل
 ٚاٌسجت ٘ؤالء يببرزُ٘ (ثً ُ٘ أضً)يببرز أْ رىْٛ  ٚاٌشٙٛاد!!

  ت!!يمظ أٔذ سزحبس   ٚخر ِعٍِٛبره ِّٓ رثك ي١ٗ ِٓ اٌفضالء
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